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  ( اسالمیطب تخصصی کتابخانه)                            

 

 رَبِ لِلّهِ الحَمدُ الرّحیمِ الرّحمنِ اهللِ بِسمِ الرّجیم الشیطّانِ منِ بِاهللِ أعوذُ»

 نأجمَعی أعدائهِم دائمةُ لَعنةُ و الطّاهرینَ آلهِ و محمّدٍ علی اهللُ صلّی و العّالمین

 «الدّین یومِ قیامِ إلی اآلن مِن

 

 2آناتومی جلسه

 مطالب: 

 اول، موی ابرو و مژه( جلسه )ادامه

 

 اهللحفظه آیت اهلل تبریزیان

 

 مقدمه:

 است والسّالم علیهمبیت های علوم اهلاقیانوس از این مطالب یک قطره از دریاها و

در طب نوین برای بیماری  .نوین است بر علم طببراهزاران  ،این یک قطره ارزش

ولی ما در  اندخرید واکسن کرده یک واکسن وتولید میلیاردها دالر هزینه برای کرونا 

های یرخوردگی و بیما و سرما نفالنزاآقبل واکسن کرونا و  سال۱۴۰۰اسالمی از طب

سال ۱۰۰۰دنیا است.  داروی امام کاظم علیه السالم ،نام این دارو داریم. ویروسی دیگر

باشد و در بعضی عوارض بسیاری می دارای یواکسن تولید این .تر استعقب از ما
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به همین دلیل در  و ستجیوه سرطان زا .باشدموارد کشنده است و به همراه جیوه می

رشد بیماری  اگر واکسن جدید تزریق شود درصد است و ۱2۰ایران درصد رشد سرطان

د نخانه یک بیمار سرطانی خواه در هربه شکلی که  .شد خواهد درصد 2۰۰از  بیش

 .داشت

هزار نفر  ۵۵اکنون ، توجه داشته باشید این هشدارها بسیار مهم است و اهمیت دارد

ای هم اطالع از عده کنار گذاشتند و ای طب نوین رااند یک عدهحال فوت شده به تا

فارماسی پلی با و نفر باداروهای هاریسون فوت شدند هزار ۵۵ .دنهشدارهای قبل نداشت

 .اندشدهکشته  ،شودکه تعبیر می

 WHOهدف اصلی  .اهمیت بدهید و خود را نجات دهید را اسالمیهشدارهای طب

د بلکه واکسن گیرنمیرا   هاواکسن فقط جان انساناست کم کردن جمعیت جهان 

 ... شیمی درمانی و :مانند ،استایجاد کرده برایشان درآمدهای مختلفی  ،سرطان زا

 

 

 هابیماری درمان در مو نقش و مو عملکرد

 

 (                 اول جلسه ادامه)

  .مغز بر سر و عارض شدن گرما و سرما برگیری از جلو روش چهارم:

بب داغ س نداشته باشد، که درمعرض تابش آفتاب قرار بگیرد و موی سر شخصی :مثال

در مورد سرما هم عوارض دیگری  .ی بدی استاین عارضهکه شود او می شدن مغز

اصل وجود مو دو  .شودناگهانی جلوگیری می از این عارضه ،وجود موی سر با .دارد

 .متضاد دارد خاصیت

                              :سالم از طبیب هندی سوال فرمودندلاحضرت امام صادق علیه»
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اَلشَّعْرُ مِنْ فَوْقِهِ لِیُوصَلَ ِبوُصُولِهِ اَلْأَدْهَانُ إِلَى لماذا کان شعر علی راس؟ الَ أَعْلَمُ و جُعِلَ 

 ۱؛اَلدِّمَاغِ وَ یَخْرُجَ بِأَْطرَافِِه اَلْبُخَاُر مِنْهُ وَ یَرُدَّ اَلْحَرَّ وَ اَلْبَرْدَ اَلْوَارَِدیْنِ عَلَیْهِ

  :طبیب هندیپاسخ  ؟قرار داده شده است این مو روی سربرای چه  :حضرت فرمودند

شود هایی که به موی سر مالیده میکه روغنبه دلیل این حضرت فرمودند: ،دانمنمی

و سرِ موها، بخار را از مغز  رسندمیبه مغز سر  (های خونیاتصال مو به رگ )به خاطر

 2«رسد، از آن دفع کند.بیرون ببرد و سرما و گرمایى را که بدان مى

فضایی ایجاد می ،های موای شدن سلولطریق فضای اطراف فولیکول مو و شاخه از

پوست  به سمت یهای چربغده از کیسه چربی وها چربی ،طریق این فضاکه از  شود

موی سر خارج میاین فضا، یا ازطریق خود از طریق بخارات هم  وشوند. خارج می سر

 ازد اجازه خروج نباشکه به حالت فولوس می کوتیکولهای از طریق سلول زیرا .شود

شود اثرش با موی سر وارد می سر بر یی کهگرما سرما و .دهندطریق موی سر را می

و در حقیقت م تواند سر را گرم یا سرد کند.به طور ناگهانی نمی و شودبرگردانده می

  انسان یک نوع پوشش و محافظ است. مغز برای

 :امام صادق )علیه السالم(

حَرِّ ثُمَّ قَدْ جُلِّلَتِ اَلْجُمْجُمَةُ بِالشَّعْرِ حَتَّى صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ اَلْفَرْوِ لِلرَّأْسِ یَسْتُرُهُ مِنْ شِدَّةِ اَلْ »

                                              وَ اَلْبَرْدِ ؛ 

ه پوستینى)کال سپس، تاجى از مو بر روى جُمجُمه پوشانده شده و این پوشش، همانند

  3«دارد.پشمی( براى سر است که آن را از شدّت سرما و گرما، نگه مى

است روی سر این  بهتر شود ووارد می هابر آناین عارضه  اسط اشخاص بدون مو و

 تااز ابتالء به این عارضه شود اندهیا پشم طبیعی پوش اشخاص با کالهی از جنس مو

                                                           
 / 511صفحه,    2جلد,    الخصال  /23۷صفحه,    3جلد,    المهمة الفصول 1
 308ص ؛ 58ج ؛ األطهار األئمة أخبار لدرر الجامعة األنوار بحار 2
 32ص ؛ السالم عليهم األئمة طب 3
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امراض مختلفی مبتال . در صورت عدم پوشاندن سر، شخص طاس به جلوگیری شود

  .شودمی

 

 ) خضاب کردن باحنا و...( رنگ کردن مو روش پنجم:

این  دنیا از در السالم آمده است وائمه علیهم بیت ونکته: این روش فقط در کالم اهل

 .روش اطالعی ندارند

 رسول خدا فرموده است:»

اَلْإِسْالَمِ یَزِیدُ فِی اَلْمُؤْمِنِ عَمَلَهُ وَ یَذْهَبُ بِالصُّدَاعِ وَ یُحِدُّ اَلْبَصَرَ وَ یَزِیدُ اَلْحِنَّاءُ خِضَابُ »

                         ؛ فِی اَلْوِقَاعِ وَ هُوَ سَیِّدُ اَلرَّیَاحِینِ فِی اَلدُّنْیَا وَ اَلْآخِرَةِ

کند، سر درد و میگرن را درمان میحنا رنگ اسالم است عمل و فعل انسان را زیاد 

دهد حنا سید کند و عمل همبستری را افزایش میکند و بینایی را تقویت میمی

  ۴«گیاهان در دنیا وآخرت است.

های طبیعی درمان رنگکه در حالی، کندهای شیمیایی امراض مختلفی ایجاد میرنگ

ث افزایش توان جنسی باع و دنشوسبب ارزش بخشیدن به عمل انسان می هستند و

  .استعلیهم السالم بیت علوم اهل این مطالب از ،گیاهان است حنا بهترین .دنشومی

 هاو اروپاست است که تمام این های آمریکاهافراد مورد خطاب سیاستمداران و سرکرد

 .جهالت قرار دارند در

 فی هَمٍدِر نَفَقَةِ  مِن أفضَلُ  الخِضابِ فِی دِرهَمٍ نَفَقَةُ : آله و علیه اهلل صلى اللّه قال رسول»

 البَصَرِ، نِعَ الغِشاءَ یَجلُو و ،االذُنَینِ مِنَ الرّیحَ یَطرُدُ: خَصلَةً عَشرَةَ أربَعَ  فیهِ إنَّ اللّهِ، سَبیلِ

 وَسَةَ وَس یُقِلُّ  و بِالغَشَیانِ، یَذهَبُ و اللِّثَةَ، یَشُدُّ و النَّکهَةَ، یُطَیِّبُ و الخَیاشیمَ، یُلَیِّنُ و

                                                           
 2۹۹صفحه,    5۹جلد,    األنوار بحار 4
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 هُوَ و زینَةٌ، هُوَ و الکافِرُ، بِهِ یَغیظُ و الُمؤمِنُ، بِهِ یَستَبِشرُ و الماَلئِکَةُ، بِهِ تَفرَحُ و الشَّیطانِ،

                         نَکیر؛ و مُنَکرٌ مِنهُ یَستَحیی و قَبرِهِ، فی بَراءَةٌ و طیبٌ،

 در. خداست راه در درهم یک کردن خرج از برتر خضاب، براى درهم یک کردن خرج

 از را تیرگى َبرَد،مى هاگوش از را( بو یا) باد: است خاصیت چهارده کردن، خضاب

 را دهان بوى کند،مى نرم را بینى هاىحفره دهد،مى جال را دیده گیرد،مى چشمان

 وسوسه از برد،مى بین  از را غش حالت دهد،مى استحکام را لثه سازد،مى خوش

 رکاف گردد،مى خرسند آن از مؤمن شوند،مى شادمان آن از فرشتگان کاهد،مى شیطان

 آن زا نکیر و منکر و است قبر در برائتى است، عطر است، زینت آید،مى خشم به آن از

 ۵«.کنندمى شرم

می فایده ۱۴ کند واشاره می های گیاهی رادراین روایت اصل رنگ کردن با رنگ

  .بعضی برای آخرت است بعضی برای دنیا وشمارد، 

 .صدای گوش التهاب و، باد: ریح در روایت دومعنا دارد 

  .رده مغز هستندپی که در انتهای بینی قرار دارند و متصل به یهاسینوس :مییاشِخَ

 ،وسوسه شیطان خناس ،سوختن ،غم و هم ،ناراحتی، وسوسه یعنی وسوسه بیماریست

 .کندرا مکدر میها زندگی انسان این

  

 .است نازایی یائسگی زودرس، ،قطع قاعدگی زنان درمانرنگ کردن موی سر نکته:

ها به یائسگی داروهای شیمیایی و غذاهای تراریخته است که خانم هاعلت این بیماری

 شوند.شود و به نازایی مبتال میها قطع میقاعدگی خانم شوند وزودرس مبتال می

 قَالَ فَ عِلَّتُهَا ارْتَفَعَتْ  قَدِ  فَتَاةً لِی إِنَّ ع الْحَسَنِ لِأَبِی قُلْتُ : قَالَ بَزِیعٍ بْنِ  إِسْمَاعِیلَ عَنْ »

 ؛الْحَیْضُ إِلَیْهَا فَعَادَ ذَلِکَ فَفَعَلْتُ  قَالَ إِلَیْهَا سَیَعُودُ الْحَیْضَ فَإِنَّ بِالْحِنَّاءِ رَأْسَهَا اخْضِبْ

                                                           
 3۹0ص ؛ 1ج ؛ پزشكى احاديث دانشنامه 5
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حضرت . است رفته میان از او( ماهانه عادت از کنایه) بیمارى که دارم جوان دخترى

 این .گشت خواهد باز وى به ماهانه عادت کنند؛ خضاب حنا با را وى رسَ  که :فرمود

 6«.بازگشت وى به ماهانه عادت و دادم انجام را کار

  .است السّالمعلیهم بیتاین مطلب یکی از معجزات پیامبر و اهل

 

 هااستفاده از شوینده روش ششم:

 ها گل ختمی سفید است.یکی از شوینده

 وَ بِالدَّرَنِ یَذْهَبُ بِالْخِْطِمیِ الرَّأْسِ غَسْلُ: ع الْمُْؤمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ

 ؛                          السالم علیه على امام الْأَقْذَاءَ؛ یَنْفِی

 7«دارد.برمى میان از را هاآلودگى و بَرَدمى را چرك خطمى، با سر شستن 

                       نُشرَةٌ؛ بِالخَطمِیِ الرَّأسِ غَسلُ: السالم علیه الصادق اإلمام»

 8«است. شادابى مایه خطمى، با سر شستن

 وَ  الْفَقْرِ مِنَ بَرَاءَةٌ وَ الصُّدَاعِ مِنَ  أَمَانٌ بِالْخِطْمِیِّ الرَّأْسِ غَسْلُ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ  أَبِی عنْ

                                      الْحَزَاِز؛ مِنَ لِلرَّأْسِ طَهُورٌ

 از رس پاکیزگى و فقر، از ماندن کنار بر سردرد، از ایمنى مایه خَطْمى، با سر شستن 

 9«است. )شوره(سبوسه

بین  کثافات را از برد وبین می از را های سرچربی و چركشستن سر با گل خطمی 

درمان  و پیشگیری و کندطرف می و هم غم را بر بردبین می از افسردگی را برد ومی

                  .باشدمی پوست شدن سر ی سر و پوستهمیگرن و درمان شور

                                                           
 484ص ؛ الكافي 6
 504ص ؛ الكافي ۷
 4۷6ص ؛ 1ج ؛ پزشكى احاديث دانشنامه 8
 51۹ص ؛ 1ج ؛ پزشكى احاديث دانشنامه ،61ص ؛ 2ج ؛ الشريعة مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل تفصيل ۹
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 شود.غم یک نوع بیمای شناخته می در طب اسالمی هم و

 

 .است سدر که اثر درمانی دارد شویندهای سریکی دیگر از 

                 یَوْما؛ سَبْعِینَ الشَّْیطَانِ وَسْوَسَةَ عَنْهُ اللَّهُ صَرَفَ السِّدْرِ ِبوَرَقِ رَأْسَهُ غَسَلَ  مَنْ»

هر کس سرش را با برگ سدر بشوید خداوند وسوسه شیطان را هفتاد روز از او دور 

 ۱۰«می کند.

 

 شانه کردن موی سر هفتم:روش 

بِالْبُؤْس؛شانه زدن وباء را  یَذْهَبُ الدَّهْنُ وَ بِالَْوبَاءِ یَذْهَبُ الْمَشْطُ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ»

 ۱۱«برد.می

برد بنابراین برای کرونا هم مفید میاز بین شانه زدن وباء که بیماری همگانی است را 

 است.

                     الْبَْلغَم؛ یَقْطَعُ الرَّأْسِ تَسْرِیحُ :ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ»

 ۱2«کند.شانه کردن سر بلغم را قطع می

نشیند که اگر با شانه اسالمی میکروب و ویروس اول روی صورت میمعتقدیم در طب

 ود.شبینی وارد بدن می اما اگر ذائل نشود از راه دهان و رود،کردن ذائل شود از بین می

همان خلط است  های گلبول سفید است وین معتقدیم که بلغم که همان کشتههمچن

 رود. با شانه کردن از بین می ،

 وَ  لرِّزْقَا تَجْلِبُ وَ بِالْوَبَاءِ تَذْهَبُ  الرَّأْسِ تَسْرِیحِ کَثْرَةُ: قَالَ لی اهلل علیه و آلهص النَّبِیِّ»

                                  ؛الْجِمَاعِ فِی تَزِیدُ

                                                           
 61ص ؛ األخالق مكارم 10
  ۷1ص ؛ األخالق مكارم11
 1۹ص ؛ السالم عليهم األئمة طب 12
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 براى انسان قدرت بر و آوردمى روزى بََرد،مى میان از را وَبا موها، زدن شانه فراوان

 ۱3«افزاید.مى نزدیکى

بعید نیست که این الکتریسیته روی  شود ودر شانه کردن سر، ایجاد الکتریسیته می

دهد و تقویت پیغام می کند وبا الکتریسیته کار می مغز تاثیر دارد زیرا که مغز

 الکتریسیته در حقیقت تقویت کار مغز است.

 بیماری همراه با تب را وبا گویند.

                                        الصَّدْر؛ بِبَلَابِلِ یَذَْهبُ الذُّؤَابََتیْنِ تَسْرِیحُ

 ۱۴«کند.های سینه( را برطرف می)ناراحتی شانه زدن موهای دو طرف سر حدیث نفس

اَلتَّسِْریحُ بِمُشْطِ اَلْعَاجِ یُنْبِتُ اَلشَّعْرَ فِی اَلرَّأْسِ وَ : امام حسن عسکری )علیه السالم(»

                       ؛یَطْرُدُ اَلدُّودَ مِنَ اَلدِّمَاغِ وَ یُطْفِئُ اَلْمِرَارَ وَ یُنَقِّی اَللِّثَةَ وَ اَلْعُمُورَ

 مویی کم و سر موی ریزش درمان و سر بر مو رویش سبب و فیل عاج با کردن شانه

 سبب و سوداء تندی و صفرا هایگرمی درمان و باشدمی مغز هایانگل درمان و است

 ۱۵« شودمی دندان اطراف گوشت پاکیزگی و است لثه شدن پاك

آقایان به دلیل  و هاخانممحتمل است ارتباطی بین عاج فیل و موهای بلند  :نکته

ها در خود مغز هستند یا انگل .جای بحث استو  باشد هند استفاده از شانه عاج در

 ، محل بحث است.ها استدر محل سینوس

 

 .رسدبعد از موی سر نوبت به ابرو می :موضوع ابرو

 

 بطور کلی علل رشد مو 

                                                           
 48۹ص ؛ الكافي 13
 1۹ص ؛ السالم عليهم األئمة طب 14
 115صفحه,    ۷3جلد,    األنوار بحار 15
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 ژن (یا سلول  یا)هسته  است مو بذر -۱

 )ترکیب مو( سازدرا می ای که موماده -2

 رطوبت -3

 

 ال :ؤس

 تحقق دارد؟در ابرو  موردآیا این سه 

 

 علت فاعلی

رطوبت برای رشد ابرو علت فاعلی است و این رطوبت یا از عرق پیشانی است که در 

 داخل از رطوبتی است آب چشم است. محتمل کند، یا از طریق چشم وابرو نفوذ می

 است . بیشتر چشم با ارتباط البته کند سرایت ابرو بر مغز

 

 علت غایی 

 ابرو حکمت خلق و وجود

 صادق علیه السالم از طبیب هندی سوال فرمودند:امام 

قال الاعلم فقال االمام وَ ُجعِلَ اَلْحَاجِبَانِ مِنْ  ؟جبان من فوق العینینافلم کان الح» 

اَلنُّورِ قَدْرَ اَلْکِفَایَةِ أَ الَ تَرَى یَا هِنْدِیُّ أَنَّ مَنْ غَلَبَهُ اَلنُّورُ فَوْقِ اَلْعَیْنَیْنِ لِیَرُدَّا عَلَیْهِمَا مِنَ 

                            ؛جَعَلَ یَدَهُ عَلَى عَیْنَیْهِ لِیَرُدَّ عَلَیْهِمَا قَدْرَ کِفَایَتِهَِما مِنْهُ
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کسی که در معرض نور بینی شود تنظیم کند. آیا نمیتا اینکه نوری که وارد چشم می

دهد تا نور به اندازه وارد چشم د دستش را روی دو تا چشم قرار میگیرشدید قرار می

 .۱6« شود؟

 

 ابرو های درمان با روش

 

 (شانه کردن ابرو1

                         ؛تَسْرِیحُ اَلْحَاجِبَیِْن أَمَانٌ مِنَ اَلْجُذَامِ امام صادق )علیه السالم(:»

 ۱7«. است جذام از پیشگیری عامل ابرو دو کردن شانه

 شود.سبب بیماری می شود ووجود دارد میکروب پنهان می مو درجایی که نکته:

 

 (روغن مالی ابرو است2

ادهن الحاجبین بالبنفسج فانه یذهب بالصداع فیذهب امراض : در روایت آمده است»

                                        ؛العین

 هایبیماری درمان و است میگرن درمان که کنید مالی روغن بنفشه باروغن را ابروها

                                               ۱8« است چشم

شود  به خصوص مشکالت شبکیه چشم های چشم میروغن مالی سبب درمان بیماری

                                                           که عبارتند از:

 شبکیه. جدا شدن سوراخ شدن، پاره شدن، نازك شدن، ،ورم شبکیه چشم

                                                           
 30۷صفحه,    58جلد,    األنوار بحار  16
 203صفحه,    5۹جلد,    األنوار بحار 1۷
 35۹صفحه,    3جلد,    الفقيه يحضره ال من 18
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 باشد.تنها درمان شبکیه چشم مالیدن روغن بنفشه به ابرو می نکته:

 

 .روغن مالی ابرو درمان ترک لب است

 :ای ذهبیه آمده استروایت در رساله

 یهعل رضا امام حَاجَِبیْه؛ فَلْیَدْهُنْ  نَاسُورٌ فِیهَا یَخْرُجَ لَا وَ شَفَتَاهُ تَشَقَّقَ لَا أَنْ أَرَادَ مَنْ »

 ابروهاى به نزند، بیرون  ناسور آن از و نترکد هایشلب که خواهدمى کس هر: السالم

 ۱9«بمالد. روغن خود،

  لب است.درمان زخم اطراف دو  درمان و پیشگیری از ترك لب و روغن مالی ابرو،

 

طرف زخم  دو شود ومی طرف لب ایجاد زخم عمقی است که دو ،ورسزخم با :نکته

 شود.در مقعد ایجاد میگاهی  گاهی اوقات در کنار چشم واین زخم ، شودبرجسته می

 

 مسح کردن ابرو درمان با-3

  :گویدراوی می

مِ إِذَا غَسَلْتَ یَدَكَ بَعْدَ اَلطَّعَافَشَکَوْتُ إِلَیْهِ اَلرَّمَدَ فَقَالَ لِی أَ وَ تُرِیدُ اَلطَّرِیفَ ثُمَّ قَالَ لِی »

                                                    ؛فَامْسَحْ حَاجِبَیْکَ

 :فرمودند حضرت کردم شکایت چشم التهاب از و شدم وارد السالم علیه صادق امام بر

 خود دستان با شوییمی را دستان که غذا از بعد وقتی خواهیمی ظرافت با درمان راه

 2۰«. است مفید چشم التهاب درمان برای کن مسح را ابروهایت

                                                           
 104شرح رساله ذهبيه ص  1۹
 2۹2صفحه,    6جلد,    الکافي 20
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مسح کردن ابرو بعد  و در روز چند مرتبه مرطوب کردن ابرو ،از وضو گونه بعدو همین

های مختلفی م مسائلی که شارع واجب کرده حکمتاز وضو گرفتن مفید است و تما

 اطالع است.بی انساندارد که 

 :استآمده  در روایت»

الْفَرِیضَةِ فَضَعْ سَبَّابَتَکَ الُْیمْنَى عَلَى عَیْنَیْکَ وَ قُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ أَنَْت  مِنَ إِذَا أَنْتَ فَرَغْتَ»

 رِالْأَیْسَ حَاجِبِکَ عَلَى َمرَّاتٍ سَبْعَ امْرُرْهَا ثُمَّ  تُمِرُّهَا عَلَى حَاجِبِکَ الْأَیْمَنِ یَا حَنَّانُ اشْفِنِی

                                              ؛اشْفِنِی مَنَّانُ یَا قُلْ وَ

 بده قرار چشم و ابرو روی را اشاره و سبابه انگشت شدی فارغ واجب نماز از زمان هر

 ابروی و چشم  روی بعد و  اشفنی حنان یا بگو مرتبه هفت  دهیمی مرور که حالی در

 2۱ «اشفنی. منان یا بگو مرتبه هفت و مروربده چپ

 گوییم اشفی خدایا من راشفا بده.که در دعا میبدلیل این، شودسبب درمان میکه 

 از تیمم خاك مالی کردن ابرو مفید است. گاهی بعد :نکته

 

 مژه : موضوع

 

  :مژه حکمت آفرینش

 شود.می مانع ورود خاك بر چشم و محافظ چشم است

 آمده است: در روایت

 فِی جَهَاأَوْلَ وَ کَالْأَشْرَاجِ الْأَشْفَارُ وَ کَالْغِشَاءِ جُعِلَ  کَیْفَ الْعَیْنِ عَلَى الْجَفْنُ  مُفَضَّلُ  یَا تَأَمَّلْ»

  الشَّعْر؛ مِنَ عَلَیْهِ مَا وَ بِالْحَِجابِ أَظَلَّهَا وَ الْغَارِ هَذَا

                                                           
 ه.ق. 1411قم، چاپ: دوم،  -جلد، دار الشريف الرضي 1ابنا بسطام، عبد هللا و حسين، طب األئمة عليهم السالم )ابنا بسطام(،  21
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 یچیز آن و است محافظ یک مانند است چشم روی بر که پلکی مفضل یا کن ملتأ

 چشم بر سر عرق ورود مانع و است دیوار :مانند ،است گرفته قرار آن روی مژه که

 داده قرار مو از آن برای محافظی و است داده قرار گودی و عمق در را چشم و شودمی

 22«.است داده قرار امن جای یک در را چشم خداوند و است

 پلک و مژه ،است ابرو افظت از چشم قرار دادهخداوند متعال سه مانع برای مح نکته:

 .شودمژه باعث زیبایی می

 

 . شودمژه میو تقویت کشیدن سرمه اثمد بر مژه سبب رشد 

اَلْکُحْلُ یُنِْبتُ اَلشَّعْرَ وَ یُجَفِّفُ اَلدَّْمعَةَ وَ وَ یُعْذِبُ اَلرِّیقَ » :امام صادق علیه السالم فرمودند

                             ؛وَ یَجْلُو اَلْبَصَرَ

 کندمی گوارا را دهان آب و کندمی خشک را اشک و شودمی مژه رویش باعث سرمه

  23«.کندمی تقویت را بینایی و

 

 اهلل علیکم و رحمةوالسالم 

28/۱۰/۱399 

                                                           
22  
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